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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 a seguir para responder às questões de 01 
a 06.

Texto 1
A liberdade é azul

Em uma visita à fascinante região do Pantanal sul-
mato-grossense, tive a oportunidade de acompanhar o pro-
jeto Arara Azul, que há 22 anos luta pela preservação dessa 
ave exuberante. A espécie estava em vias de extinção devi-
do ao tráfico e ao comércio ilegais.

Segundo um relato da Rede Nacional de Combate 
ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas), uma arara-azul 
custa U$ 25 mil no mercado negro. Em 1990, foram registra-
das apenas 1.500 espécimes na região do Pantanal sul-ma-
to-grossense. Hoje, graças ao projeto Arara Azul, o número 
ultrapassa o de 5 mil aves e 110 ninhos.

A organização está centrada nos arredores do mu-
nicípio de Miranda (MS) e tem como sede o Refúgio Ecoló-
gico Caiman. A coordenadora do projeto é a bióloga Neiva 
Guedes, que está à frente do manejo e da conservação da 
espécie há mais de duas décadas. Ela e sua equipe inspeci-
onam uma média de dez ninhos por dia para ver se os filho-
tes estão seguros e saudáveis.

Tive a oportunidade de segurar um filhote depois 
de um dos pesquisadores escalar cerca de 10 metros e tra-
zê-lo ao chão dentro de um balde. Tudo é realizado com 
muita rapidez para não estressar as aves e para cumprir a 
rotina de limpeza dos ninhos. Todos os filhotes têm uma pla-
ca de metal indicando a sua data de cadastramento e o nú-
mero do ninho. Se outros estados imitarem o trabalho pio-
neiro do projeto Arara Azul, a espécie pode se restabelecer 
em todo o país e voar cada vez mais livre.

VERÍSSIMO, Arthur.  A liberdade é azul.  Revista Gol.  São Paulo:  Trip 
Editora, Marc. 2012. p. 66.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na composição do título do texto, foi atribuída uma cor a 
um sentimento. Essa atribuição está baseada na relação 
entre
(A) a intenção dos traficantes e a matiz predominante en-

tre as várias espécies de aves do Pantanal.
(B) o resultado do trabalho do projeto e a principal carac-

terística do animal preservado.
(C) o tipo de bioma habitado pela arara-azul e o espaço 

no qual esse animal se desenvolve.  
(D) a força do mercado negro e os esforços dos gover-

nantes para prender os traficantes de animais.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do hífen em “sul-mato-grossense” indica uma com-
posição envolvendo elementos de

(A) natureza formal equivalente, cujo uso é restrito à des-
crição de ambiente.

(B) valor  semântico  originariamente  desvinculado,  que 
passaram a formar uma palavra qualificadora. 

(C) origem dialetal diversa, que conciliam diferentes mo-
dos de identificar características regionais.

(D) duplo sentido,  que precisam ser  grafados conjunta-
mente para evitar ambiguidades.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “organização” é polissêmica. Contextualmente, 
ela tem o sentido de

(A) “rede’”.

(B) “preparo”.

(C) “instituição”.

(D) “processo”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Informar que o projeto cuida de uma espécie que “estava 
em vias de extinção” significa dizer que a extinção

(A) deixou de ser uma ameaça frequente.

(B) era predominante em determinadas áreas.

(C) representava um perigo iminente.

(D) valorizava o preço da ave no mercado negro.  

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Várias ações argumentativas contribuem para expressar a 
opinião do autor a respeito do “Projeto Arara Azul”. Essas 
ações  ajudam  a  estabelecer  uma  progressão  temática 
constituída, respectivamente, de

(A) caracterização, apelo emocional e impacto local.

(B) sustentação jurídica,  alcance de responsabilidade e 
causa.

(C) ratificação, atividade, motivação e agentes. 

(D) apresentação, justificativa, descrição e desdobramen-
tos.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Tive oportunidade de segurar um filhote depois 
de um dos pesquisadores escalar cerca de 10 metros e 
trazê-lo no chão dentro de um balde”, o autor relata sua 
experiência com os animais protegidos. Considerando-se 
que o texto integra a revista de bordo de uma companhia 
aérea e está a serviço de seus interesses comerciais, os 
efeitos desse relato remetem

(A) às  múltiplas  experiências  positivas  favorecidas  por 
uma viagem.

(B) às opções de passagens baratas oferecidas em pro-
moção.

(C) à preferência do viajante brasileiro por viagens ao ex-
terior.

(D) à situação atual da concorrência no setor de transpor-
te aéreo.
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Leia os Textos 2 e 3 a seguir para responder às questões 
07 e 08.

Texto 2

Disponível  em:  <http://patriciaguinevere.blogspot.com.br>. 
Acesso em: 23 mar. 2012.

Texto 3
Protesto/Massacre na Praça da Paz Celestial.
Em junho de 1989, um estudante solitário e desarmado 
parou uma fila de tanques do exército chinês em Pequim 
para protestar contra a falta de liberdade no país.

Disponível  em:  <http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/>. 
Acesso em: 23 mar. 2012.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à constituição textual e figurativa da charge, a ex-
pressão china.com denota
(A) a contradição do país ao conceder liberdade de ex-

pressão para grupos ligados às grandes empresas de 
telecomunicação.

(B) a abertura  da China para  a  democracia,  como um 
país isento de represálias por parte do poder público.

(C) a  divulgação  on-line  das  negociações  de  anistia  a 
pessoas comuns, militares e grupos contrários à dita-
dura comunista.

(D) a inserção da China no mercado mundial como uma 
potência tecnológica, econômica e militar.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos não verbais apresentados têm uma conexão te-
mática, que envolve
(A) as ações de estudantes em busca de notoriedade políti-

ca.
(B) as diferentes estratégias de combate à ditadura.
(C) a diminuição da soberania militar de países invadi-

dos.
(D) a liberdade de expressão como uma luta mundial.

Leia o Texto 4 a seguir para responder às questões de 09 
a 11.

Texto 4
Estrelas

Certa vez,  folheando uma revista,  dei  com uma fotografia 
que era quase um quadro abstrato, em vários tons de verme-
lho e laranja, mostrando uma superfície esponjosa como car-
ne humana, brilhante de líquido ou gordura. Pensei que fos-
se mais uma série de fotografias de fetos no útero da mãe, 
que a imprensa publica de vez em quando, e baixei os olhos 
para a legenda. Veio a surpresa. A foto era de uma imagem 
captada pelo telescópio Hubble e mostrava o momento do 
choque entre duas  galáxias  em Antennae,  nos confins  do 
Universo, com a explicação de que é desse tipo de colisão 
que nascem as estrelas. O choque produz a explosão de co-
lorido sangrento. Há, portanto, uma tinta de sangue no nasci-
mento tanto de humanos quanto de estrelas.
Tornei a pensar nisso outro dia – nessa relação do homem 
com o Universo –, ao ler os resultados de uma pesquisa so-
bre cometas e moléculas  orgânicas,  feita  por  um departa-
mento da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio. Os 
pesquisadores acham que há forte probabilidade de a vida 
no planeta Terra ter sido “semeada” por cometas, que joga-
ram aqui suas moléculas como se fossem mudas de plantas. 
Nesse caso, diria o artigo, o homem teria sido formado por 
um pó de estrelas.
Ora, direis, pó de estrelas. Há sempre uma poesia envolvida 
quando observamos o céu. É ele, o céu, que nos dá a real di-
mensão do que somos, essas formiguinhas, quase nada.
Pena que, nas grandes cidades, o céu e as suas estrelas es-
tejam sempre tão toldados por fumaça e luzes. Se não fosse 
assim, talvez nós, humanos, fôssemos mais humildes, me-
nos arrogantes.

SEIXAS, Heloisa. Seleções. Rio de Janeiro: The Reader´s Digest Associ-
ation, out. 2011. p. 35.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao dizer que a fotografia era quase um quadro abstrato, a 
autora enfatiza

(A) a dificuldade em construir uma referência entre a ima-
gem retratada e o mundo material.

(B) a perícia do autor em reproduzir uma imagem seme-
lhante àquelas representativas do útero materno.

(C) a responsabilidade do leitor em fazer uma relação en-
tre a imagem e a legenda.

(D) a habilidade da imprensa em veicular imagens favo-
recedoras de leitura ambígua.

linguaportuguesa-superior
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso da vírgula em “dei com uma fotografia que era qua-
se um quadro abstrato, em vários tons de vermelho” é pro-
dutivo para

(A) enumerar as cores do quadro.

(B) separar o referente de seu aposto.

(C) apresentar uma sequência de eventos.

(D) introduzir a caracterização do quadro.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao comparar as pessoas com uma formiguinha, que carac-
terística das formigas a autora atribui à espécie humana?

(A) A capacidade de enfrentar grandes desafios climáti-
cos.

(B) A impossibilidade de viver fora do seu grupo.

(C) A insignificância perante a magnitude do Universo.

(D) A habilidade de carregar  um peso superior  ao seu 
próprio corpo.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o Texto 5 para responder às questões 12 e 13.

Texto 5
Ouvir estrelas

Olavo Bilac
Ora (direis) ouvir estrelas!
Certo, perdeste o senso!
E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las,
muitas vezes desperto
E abro as janelas, pálido de espanto 

E conversamos toda a noite,
enquanto a Via-Láctea, como um pálio aberto,
Cintila.
E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas?
Que sentido tem o que dizem,
quando estão contigo?

“E eu vos direi:
“Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas”.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O poema apresenta uma estruturação não comum a esse 
gênero discursivo, estabelecida por sua constituição

(A) dialógica, representada por uma conversa entre o eu 
lírico e um interlocutor imaginário.

(B) enunciativa, pois o locutor usa o discurso direto para 
marcar sua fala com as estrelas.

(C) estilística, caracterizada pela apresentação das ideias 
por meio de versos. 

(D) sintática, pois as interrupções do pensamento do au-
tor são marcadas pelo uso de vírgulas.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Contribui  para o desenvolvimento temático e para a ex-
pressão do lirismo no poema, pois causa estranhamento 
no leitor,

(A) a finalização dos versos por meio de ideias expressas 
em rimas ricas.

(B) a presença de estrofes como estratégia de progres-
são das idéias. 

(C) a voz do poeta na primeira pessoa do plural para ex-
pressar êxtase.

(D) a atribuição de propriedades humanas a corpos ce-
lestes. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Releia os Textos  4 e  5 apresentados anteriormente para 
responder às questões 14 e 15.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos mantêm uma relação de intertextualidade, confi-
gurada na ideia de que

(A) a contemplação de estrelas oferece ao homem uma 
experiência de deslumbramento.

(B) o homem é irrelevante para a constituição universal.

(C) a produção humana invalida as criações da natureza.

(D) o aval dos seres celestiais fundamenta o sucesso dos 
projetos de vida individuais.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico que ajuda a configurar a relação te-
mática entre esses textos é

(A) a presença de aspas para destacar sentidos figura-
dos.

(B) o emprego da primeira pessoa para identificar o ser 
que fala.

(C) a escolha lexical voltada para o domínio da astrono-
mia.

(D) o uso do presente do indicativo para atualizar os fatos 
narrados.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em amostragem, o auditor não quantifica o risco de rejei-
ção incorreta. Esse risco é controlado indiretamente, medi-
ante  especificação  da  distorção  prevista.  Esta,  por  sua 
vez, se relaciona inversamente com o risco de rejeição in-
correta e diretamente com o

(A) fator de confiabilidade.

(B) fator de expansão.

(C) erro aceitável.

(D) tamanho da amostra.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma auditoria, as evidências possibilitam a confiabili-
dade às provas obtidas durante o exame. Entre as fontes 
de evidências aquela que é mais prevalente e também a 
menos confiável é a

(A) evidência justaposta.

(B) evidência interna.

(C) evidência externa.

(D) consistência com outras evidências.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo do controle interno relativo à eficiência operaci-
onal determina prover os meios necessários à condução 
das tarefas, de forma a obter entendimento, aplicação e 
ação tempestiva e uniforme. Que meios podem prover su-
porte ao estímulo à eficiência operacional?

(A) Rotação de funcionários e departamentalização.

(B) Alçadas progressivas e controle de acesso.

(C) Tempos e métodos.

(D) Segregação de funções e conciliações.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os papéis de trabalho formam o conjunto de formulários e 
documentos que contém informações e evidências obtidas 
pelo auditor durante seu exame e são de natureza perma-
nente ou corrente.  Exemplificam papéis de trabalho cor-
rente:

(A) as demonstrações contábeis.

(B) os manuais de procedimentos internos.

(C) os estatutos sociais ou contratos sociais.

(D) as atas de reuniões.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A resolução n° 1231/09 do CFC, que aprova a NBC TA 
700, determina que o auditor expresse uma opinião não 
modificada, quando concluir que as demonstrações contá-
beis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com a estrutura de

(A) controle interno da entidade.

(B) relatório financeiro aplicável.

(C) normatização contábil.

(D) gerenciamento de riscos.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O auditor utiliza a lógica do modelo de risco de auditoria 
para tomar decisões sobre a natureza, a época de realiza-
ção e a extensão dos procedimentos de auditoria. O risco 
de que um erro  ou classificação de uma afirmação não 
seja evitado ou detectado tempestivamente pelos contro-
les internos da entidade é denominado

(A) inerente.

(B) relevante.

(C) controle.

(D) detecção.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa ZYZ produz 18.000 unidades de determinado 
produto e apresenta os seguintes custos: Materiais diretos, 
R$ 28.000,00; Mão-de-obra direta, R$ 4.600,00; Custos in-
diretos de fabricação, R$ 5.400,00. Os valores do Custo 
Total, Custo Direto e Custo Unitário são, respectivamente,

(A) R$ 28.000,00; R$ 10.000,00; R$ 1,56

(B) R$ 32.600,00; R$ 5.400,00;   R$ 1,81

(C) R$ 33.400,00; R$ 4.600,00;   R$ 1,86

(D) R$ 38.000,00; R$ 32.600,00; R$ 2,11

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na produção  por  processo,  a  informação  desejada  é  o 
custo unitário do processo individual relacionado ao perío-
do de tempo. O sistema não só informará o custo total uni-
tário alcançado no período, como também poderá oferecer 
esse  dado para  cada  recurso  produtivo.  Essas informa-
ções, comparadas com dados de produção semelhantes, 
dos  concorrentes,  com os  dados  de  períodos  imediata-
mente anteriores e consecutivos, destinam-se às funções 
de

(A) planejamento.

(B) controle.

(C) execução.

(D) avaliação.

analista-organizacao-financas-contador
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A separação dos custos e despesas em seus componen-
tes fixos e variáveis é útil para comparar as receitas e des-
pesas variáveis. Os elementos variáveis são diretamente 
responsáveis pela produção, enquanto os custos e as des-
pesas fixos dizem respeito  muito  mais à capacidade de 
produzir do que à produção propriamente dita. A diferença 
entre  o preço de venda e os custos e despesas variáveis 
é denominada

(A) margem de contribuição.

(B) ponto de equilíbrio.

(C) margem de venda.

(D) giro de capital.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Custo é o valor monetário de recursos utilizados no pro-
cesso de obtenção ou de elaboração de determinado bem 
ou serviço. Todo o item de custo que precisa de um parâ-
metro para ser identificado e debitado ao produto ou obje-
to do custeio é considerado um custo

(A) fixo.

(B) variável.

(C) indireto.

(D) direto.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa ASD calcula o seu ponto de equilíbrio em 6.000 
unidades  vendidas  e  apresenta  um  custo  variável  de 
R$ 9,00/unidade e o preço de venda de R$ 11,00/unidade. A 
receita total no ponto de equilíbrio ocorrerá quando a em-
presa obtiver um faturamento bruto de

(A) R$   12.000,00

(B) R$   54.000,00

(C) R$   66.000,00

(D) R$ 120.000,00

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a fábrica  departamentalizada,  pode-se  obter  maior 
grau de sucesso no gerenciamento de recursos, controle e 
avaliação de desempenho do pessoal, pois assim é possí-
vel determinar os custos com o menor nível de

(A) subjetividade.

(B) acurácia.

(C) equidade.

(D) produtividade.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise vertical  é  um processo comparativo,  expresso 
em porcentagens, que se aplica ao relacionar uma conta 
ou grupo de contas com um valor  afim ou relacionável, 
identificado  no  mesmo  demonstrativo.  Trata-se  de  uma 
análise simples, que se reveste de grande utilidade, pois 
oferece uma visão da estrutura de lucros, custos e despe-
sas da empresa quanto à  proporção em relação às

(A) vendas líquidas.

(B) vendas brutas.

(C) atividades operacionais.

(D) reservas de lucros.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os índices que englobam o relacionamento entre as con-
tas  de  balanço  patrimonial  mostrando  a  capacidade  da 
empresa em pagar seus compromissos e dívidas, princi-
palmente as de curto prazo, é denominado

(A) rentabilidade.

(B) lucratividade.

(C) endividamento.

(D) liquidez.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere as informações contidas no Balanço Patrimonial 
a seguir, para responder às questões 30 e 31.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/20X1.
ATIVO R$ PASSIVO R$

Ativo Circulante 250.000 Passivo Circulante 140.000
Bancos 30.000 Fornecedores 125.000
Duplicatas a receber 60.000 Impostos a recolher 5.000
Estoques 160.000 Salários a pagar 10.000
Ativo Não Circulante 82.500 Passivo Não Circulante 70.000
Realizável a longo prazo 30.000 Empréstimos obtidos 70.000
Empréstimos concedidos 30.000 Patrimônio líquido 122.500
Imobilizado 52.500 Capital social 90.000
Veículos 70.000 Reservas de capital 22.000
Depreciação acumulada (17.500) Lucros acumulados 10.500
Total 332.500 Total 332.500

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nas informações apresentadas no Balanço Pa-
trimonial, o índice de liquidez geral é

(A) 1,33

(B) 1,58

(C) 1,79

(D) 2,38

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nas informações apresentadas no Balanço Pa-
trimonial, o índice de endividamento geral é

(A) 0,42

(B) 0,58

(C) 0,63

(D) 0,67
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa pagou, em outubro, o aluguel,  relativo ao 
mês anterior, do prédio destinado à área administrativa. O 
lançamento correspondente ao pagamento desse aluguel 
irá provocar

(A) um aumento nas despesas e uma redução de igual 
valor no ativo.

(B) uma redução no ativo e uma redução de igual valor 
no passivo.

(C) um aumento nos custos e uma redução de igual valor 
no ativo.

(D) uma redução no  passivo e uma redução de igual va-
lor no patrimônio líquido.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A identificação e a interpretação do fato contábil e a defini-
ção das contas a  serem utilizadas possibilitam o lança-
mento. Uma reclassificação dos financiamentos a pagar a 
longo prazo para o curto prazo é considerado um fato

(A) operacional.

(B) modificativo.

(C) misto.

(D) permutativo.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O registro dos fatos administrativos deve evidenciar as va-
riações quantitativas e qualitativas que ocorrem com o pa-
trimônio da entidade. Em relação à escrituração contábil, 
as contas

(A) do passivo exigível são estornadas quando aumen-
tam de valor.

(B) do ativo são debitadas quando aumentam de valor.

(C) de receitas são creditadas quando diminuem de valor.

(D) de despesas são debitadas quando diminuem de va-
lor.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que, no início do mês de janeiro/2012, a soma 
dos  saldos  devedores  das  contas  do  ativo  era  de  R$ 
181.250,00 e que a soma dos saldos credores das contas 
do ativo era de R$ 43.750,00. Durante o referido mês, fo-
ram efetuados lançamentos a débito de R$ 106.250,00 e a 
crédito de R$ 62.500,00. Qual o saldo devedor do ativo to-
tal, no início do período?

(A) R$ 43.750,00

(B) R$ 118.750,00

(C) R$ 137.500,00

(D) R$ 181.250,00

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a aquisição de mercadorias a prazo no valor de 
R$ 17.500,00, com Imposto Sobre Circulação de Mercado-
rias (ICMS) à alíquota de 17%. O registro contábil da tran-
sação deve ser efetuado da seguinte forma:

(A) débito na conta estoque de mercadorias no valor de 
R$  17.500,00  e  crédito  na  conta  caixa  de   
R$ 17.500,00.

(B) débito na conta estoque de mercadorias no valor de 
R$ 14.525,00, débito na conta ICMS a recuperar de 
R$ 2.975,00 e a crédito na conta fornecedores de  
R$ 17.500,00.

(C) débito na conta estoque de mercadorias no valor de 
R$  17.500,00,  crédito  na  conta  banco  conta  movi-
mento de R$ 17.500,00 e débito na conta despesa 
com ICMS de R$ 5.950,00.

(D) crédito na conta estoque de mercadorias no valor de 
R$ 14.525,00, crédito na conta ICMS a recuperar de 
R$ 2.975,00 e débito na conta fornecedores de  
R$ 17.500,00.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangí-
veis ou intangíveis,  onerados ou não, adquiridos,  forma-
dos,  produzidos,  recebidos, mantidos ou utilizados pelas 
entidades do setor público. O patrimônio das entidades pú-
blicas sofre alterações que são provocadas pelas

(A) receitas e despesas orçamentárias efetivas, por mu-
tações patrimoniais e por alterações que ocorrem in-
dependente da execução orçamentária.

(B) receitas arrecadadas e despesas empenhadas de na-
tureza orçamentária e extra orçamentária.

(C) receitas arrecadadas e despesas orçamentárias fixa-
das e exclusivamente por fatos que aumentem o ati-
vo.

(D) receitas arrecadas e despesas liquidadas e transa-
ções resultantes da execução orçamentária.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A determinação de que a Lei Orçamentária Anual de cada 
ente federado deverá conter todas as receitas e despesas 
de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e funda-
ções instituídas e mantidas pelo poder público atende ao 
princípio orçamentário da

(A) publicidade.

(B) unidade.

(C) anualidade.

(D) universalidade.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A adoção dos princípios orçamentários para a elaboração 
da lei orçamentária no Brasil visa, entre outros fins, a pa-
dronização nos três níveis de governo. O princípio orça-
mentário da exclusividade estabelece que

(A) a vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesa 
é vedada.

(B) a lei orçamentária não conterá qualquer dispositivo es-
tranho à estimativa de receita ou fixação de despesa.

(C) a lei  orçamentária não consignará dotações globais 
de despesas.

(D) o orçamento deve equilibrar as receitas com as des-
pesas.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os relatórios contábeis previstos na Lei nº 4.320/1964 que 
objetivam demonstrar a receita e a despesa orçamentárias 
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 
extra orçamentária e evidenciar as alterações verificadas 
no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, são:

(A) balanço orçamentário e demonstração das variações 
patrimoniais.

(B) demonstração do fluxo de caixa e balanço patrimonial.

(C) balanço financeiro e demonstração das variações pa-
trimoniais.

(D) relatório resumido da execução orçamentária e balan-
ço patrimonial.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sob o aspecto econômico, as despesas públicas são divi-
didas em duas categorias: despesas correntes e despesas 
de capital. As despesas correntes são aquelas que se des-
tinam

(A) à compra de instalações, equipamentos e títulos re-
presentativos do capital de empresas.

(B) ao  pagamento  de  pessoal  e  a  encargos  sociais,  à 
manutenção dos equipamentos e ao funcionamento 
dos órgãos.

(C) à manutenção dos equipamentos e às amortizações 
de dívidas.

(D) à aplicação  de recursos na compra de material per-
manente e a concessões de empréstimos.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a modalidade de licitação entre interessados devida-
mente cadastrados ou que atenderam a todas as condi-
ções exigidas para cadastramento até o terceiro dia anteri-
or à data do recebimento das propostas, observada a ne-
cessária qualificação?

(A) Tomada de preço.

(B) Concorrência.

(C) Convite.

(D) Leilão.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A transparência é baseada na necessidade do governo de 
prestar informações aos cidadãos sobre a estrutura e as 
funções governamentais,  com o  objetivo  de promover  a 
participação popular nos atos de governo. É exemplo da 
participação popular a:

(A) sindicância.

(B) avaliação de desempenho.

(C) audiência pública.

(D) apuração do resultado financeiro.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 3º do Estatuto dos Servidores Pú-
blicos  do  Município  de  Goiânia,  cargo  público,  para  os 
efeitos desta Lei, é o conjunto de

(A) vantagens e permissões confiadas a servidor público 
e que tenham como características essenciais a cria-
ção por lei, número certo, denominação própria e re-
muneração pelo Município.

(B) privilégios e competências confiadas a servidor públi-
co e que tenham como características essenciais a 
criação por lei, número certo, denominação própria e 
remuneração pelo Município.

(C) aptidões e privilégios confiados a servidor público e 
que tenham como características essenciais a cria-
ção por lei, número certo, denominação própria e re-
muneração pelo Município.

(D) atribuições e responsabilidades confiadas a servidor 
público e que tenham como características essenciais 
a criação por lei, número certo, denominação própria 
e remuneração pelo Município.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme preceitua o Art. 26 da Lei Orgânica do Município 
de Goiânia, fica assegurada aos servidores da administra-
ção direta a isonomia de vencimentos para cargos de atri-
buições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou en-
tre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressal-
vando-se

(A) as vantagens de caráter individual e as relativas à na-
tureza ou ao local de trabalho.

(B) a nomeação e o regime jurídico.

(C) a melhoria do plano de cargos e salários e ainda o lo-
cal de trabalho.

(D) a reforma administrativa e o enquadramento no plano 
de cargos e salários.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observado o disposto no Título II – Competência Tributá-
ria, Capítulo I – Disposições Gerais, Art. 6º, do Código Tri-
butário Municipal de Goiânia, a atribuição de arrecadar ou 
fiscalizar os tributos municipais, ou de executar leis, servi-
ços, atos ou decisões administrativas, não compreende a 
delegação da competência tributária, nem confere à autori-
dade administrativa ou ao órgão arrecadador

(A) a  atribuição  de  taxar  o  contribuinte  pela  utilização 
compulsória dos serviços públicos.

(B) a obrigação de modificar os conceitos e as normas 
estabelecidas pelo Secretário de Finanças.

(C) o direito de modificar os conceitos e as normas esta-
belecidas nesta Lei.

(D) a prática de atos assecuratórios do cumprimento de 
obrigações tributárias por terceiros.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diversos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal enfati-
zam a ação planejada e transparente na administração pú-
blica. Ação planejada nada mais é do que aquela baseada 
em planos previamente traçados e, no caso do serviço pú-
blico, sujeitos à apreciação e aprovação da instância legis-
lativa, garantindo-lhes a necessária

(A) universalidade.

(B) legitimidade.

(C) eficiência.

(D) impessoalidade.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei nº 4320/64 estabelece as normas gerais para a ela-
boração e o controle

(A) dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

(B) do relatório resumido da execução orçamentária e do 
relatório de gestão fiscal nos prazos estabelecidos.

(C) dos relatórios contendo a discriminação da receita e 
da despesa de forma a evidenciar ao controle externo 
a política econômica financeira.

(D) do  relatório  de  programa  de  trabalho  do  Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade 
e anualidade.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o art. 70 da Constituição Federal a fiscali-
zação contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial da União e das entidades da administração direta 
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicida-
de, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será 
exercida pelo

(A) Ministério Público Federal, mediante auditoria exter-
na, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

(B) Ministério da Fazenda, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

(C) Congresso  Nacional,  mediante  controle  externo,  e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

(D) Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão, 
mediante auditoria externa, e pelo sistema de contro-
le interno de cada Poder.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o § 1° do art. 74 da Constituição Federal, 
os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhe-
cimento  de  qualquer  irregularidade  ou  ilegalidade,  sob 
pena de responsabilidade solidária,  darão ciência ao

(A) Ministério Público Federal.

(B) Superior Tribunal de Justiça.

(C) Ministério da Fazenda.

(D) Tribunal de Contas da União.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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